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AAbbssttrraacctt
In this essay the operating basis of a new seaweed plant is examined. The plan is to 

produce an organic growth promoter by enzyme technology. Raw materials are 

seaweed flour, water and enzyme. Nutrition and trace elements necessary for plants 

are extracted with water and enzyme from the seaweed flour. 

 

The two companies behind the new plant are examined and studied as well as 

production of organic fertilizer in general. In order to capture the plant’s scope and 

estimate equipment requirements, a flowchart of the new plant was made. A 

profitability analysis was done in order to get a long term overall picture of the plant 

operation. 

 

The market size of seaweed fertilizer is unknown but the plant’s US distributor 

believes there is a market for the new plant’s products.  

 

The profitability does meet expectation given the assumption outlined in the essay. A 

loss is estimated for the first two years but by year three positive returns is expected. 

Cost of raw materials, freight and foreign exchange rates are the factors that play a 

significant role in the cost basis. 

 

Keyword: 

� Seaweed manufacturer 

� Profitability 

� Growth promoter 

� Flowchart 

� Organic  



Háskólinn á Akureyri  Auðlindadeild

VIII Jóhann Rúnar Sigurðsson 

ÚÚttddrrááttttuurr
Í þessari ritgerð eru rekstrarforsendur fyrir nýrri þörungaverksmiðju kannaðar. 

Ætlunin er að verksmiðjan framleiði lífrænt vaxtaraukandi næringarefni með 

ensímtækni. Hráefnið er þörungamjöl, vatn og ensím. Vatnið og ensímin leysa úr 

mjölinu næringar- og snefilefni sem eru nauðsynleg fyrir plöntur.  

 

Í ritgerðinni er reynt að upplýsa lesandann um fyrirtækin sem standa á bak við 

verkefnið. Auk þess að fræða hann um hvað lífrænn áburður er og af hverju hann er 

lífrænn. Gert var flæðirit fyrir verksmiðjuna til að gera sér grein fyrir umfangi hennar. 

Út frá því var hægt að finna hvers konar tækjabúnað þarf í verksmiðjuna. Gert var 

arðsemismat út frá gefnum upplýsingum og reynt að fá greinagóða mynd af 

rekstrinum næstu ár. 

 

Ekki er vitað með vissu hversu stór markaðurinn er fyrir þörungaáburð en verðandi 

söluaðili verksmiðjunnar í Bandaríkjunum telur að markaðurinn sé nægilega stór til að 

hefja framleiðslu 

 

Helstu niðurstöður voru þær að arðsemi rekstrarins verði nægileg miðað við þær 

upphafsforsendur sem reiknað var með. Líklegt er að tap verði af rekstrinum fyrstu 

tvö árin en eftir það á reksturinn að vera jákvæður. Hráefnis- og flutningakostnaður 

hafa langmest áhrif á kostnaðarhliðina en gengi íslensku krónunnar hefur mikil áhrif á 

það söluverð sem fæst fyrir afurðina. 
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